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คำนำ 
 

หล ักส ูตรศ ึกษาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาบร ิหารการศ ึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)   
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่
มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพ
ภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
สม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว จึงนำเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมลู 
และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 

 
              คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.นิพฐิพนธ สนิทเหลือ   (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ     (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
เปนหลักสูตรหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ตั้งแตป พ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับอนุมัติใหเปดสอน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) และมี
จำนวนอาจารยประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน จำแนก ดังน้ี มี วุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรง
ตำแหนงรองศาสตราจารย  2 คน และวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 6 คน ท้ังน้ีหลักสูตรมีนิสิต จำ
วน 127 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 16 คน  

ปณิธาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มีความมุงม่ัน
ในการที่จะผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการ เนนงานวิจัย สงเสริมคุณธรรม และความเปนผูนำ โดย
สรางคลังแหงขุมปญญาท่ีจะพัฒนาบุคคลใหเปนมหาบัณฑิตท่ีเปนปญญาชน มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือนำไปสูการพัฒนา
ตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในท่ีสุด ดวยอุดมการณแหงความรวมมือยิ่งกวาการแขงขัน 

วิสัยทัศน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน เปนแหลงการเรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความตองการดานวิชาการแกสังคม สราง
บัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ำนำยุคควบคู คุณธรรมรวมพัฒนาให
เจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 51/57=4.67 4.67 4.67 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
3.7/16x100=23.13 
23.13/40x5=2.89 

2.89 2.89 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.78 3.78 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.00 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+5+5/3=5.00 5.00 5.00 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 30 
3/3x100=100 

100/60x5=8.33 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
3/3x100=100 
100/80x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 20 
4/3x100=133.33 
133.33/40x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.33 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 90 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 

6. ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00 4.00 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.89 3.89 
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หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ไมประสงคใบประกอบวิชาชีพ)  
(ระบการศึกษาทางไกล)  ปการศึกษา2562 

ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธและสารนิพนธที่จะทำใหนิสิตสำเร็จได
ตามแผนการเรียน 

2. ควรสงเสริมผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ TCI1,TCI2 หรือมีการนำเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ เพื่อกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและพัฒนานิสิตนำผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ TCI1,TCI2 หรือมีการนำเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ  
 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการเตรยีมความพรอมตลอดจนดูแล และใหคำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ และ
สารนิพนธ ใหนิสิตจนทำใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนที่กำหนด 

2. ควรมีการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย รวมทั้งมีการสรางความเช่ือมโยงในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันเขาศึกษาตอเพิ่มข้ึน 

3. ควรมีการสรางความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และประจำหลักสูตรมีศักยภาพสูงโดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมี
ตำแหนงทางวิชาการตลอดจนมีผลงานที่ตีพิมพเผยแพรในสัดสวนที่สูง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนำผลงานวิจัยไปนำเสนอหรือตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
หลากหลาย และมีคาระดับคะแนนที่สูงข้ึน 

2. ควรจัดโครงการพี่เลี้ยงนักวิจยั/การเขียนผลงานเพื่อนำไปตีพิมพเผยแพร และจัดโครงการอบรมการเขา
สูตำแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                    ปการศึกษา 2562 7 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองความตองการซึ่งสอดคลองกับสถานการณปจจุบันของประเทศ  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรเชิญวิทยากรที่มีประสบการณจากภายนอกมาเสริมสรางความรูและประสบการณจริงใหกบันิสิต
มากย่ิงข้ึน 

2. ควรพัฒนารูปแบบการสอนใหนิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษาตลอด 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดคลินิกวิจัยเพื่อใหนิสิตสืบคนขอมูลตลอดจนแหลงตีพิมพเผยแพรเพื่อใหนิสิตสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีระดับคาคะแนนที่สูงข้ึน 

2. ควรมีการเพิม่สิง่สนับสนุนการเรียนรูในการสืบคนขอมูลวิจัยกับเครือขายวิจัยตางสถาบันที่เพิม่ข้ึน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (ระบบการศึกษาทางไกล) 

ระดับหลกัสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ 
2. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ  
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ  

2 บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป (ปริญญาโท, 
ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปรญิญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย 

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ

สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน 

(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู 

(มี 1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                    ปการศึกษา 2562 9 

 

ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลยั (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                    ปการศึกษา 2562 10 

 

คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง)ในแตละปการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 371 256 96 64 17 20 
2558  472 376 102 35 32 
2559   64 59 24 34 
2560    18 18 12 
2561     15 15 
2562      14 
รวม 371 728 536 243 109 127 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิต
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัราการคง

อยู 
2558 2559 2560 2561 2562 

2557 371 115 159 32 5 2 313 20 93.99 6.01 

2558 472  94 274 
จาก 32/เปน 

36 
7 407 32 92.71 7.29 

2559 64   10 
จาก 14/เปน 

15 
4 28 34 43.75 50.00 

2560 18    
จาก 0/เปน 

1 
3 4 12 22.22 55.56 

2561 15     0 0 15 0.00 100.00 
2562 14     0 0 14 0.00 100.00 

รวม 954 
11
5 

25
3 

31
6 

57 
16 752 127 85.55 5.45 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวนคน
ท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1 (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 41 51 4.82 
(2)ดานความรู 42 51 4.94 
(3)ดานทักษะทางปญญา 38 51 4.47 
(4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 41 51 4.82 
(5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 41 51 4.82 
(6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 42 51 4.94 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 245 51 4.80 
2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 51 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (คน) 

51 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอย
ละ 20) 

100 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ คา
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 5 0.50 
2. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 16 3.20 
3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 - - 
3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาตไิมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40 - - 

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 2 0.60 - - 
5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80 - - 

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80 - - 
6.1 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพจิารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

1.00 - - 

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
7. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.20 - - 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60 - - 
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 
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ประเภทการตีพิมพ คา
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

11. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00 - - 
12. ผลรวมถวงน้ำหนัก 3.70 
13. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 16 
14. รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กรณีไมประสงคขอเทียบมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพของคุรุสภา) 

23.13 

15. แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ 2.89 

 
ตีพิมพเผยแพรของนิสิตระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2562 

ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย-ผลงาน
วิชาการ 

แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ
(ว/ด/ป) 

คา
น้ำหนัก 

1 นางสาวมินตรา มีเฟย ข การบริหารจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 311-318 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

2 นายณัฐวัฒน หิรัญ
อุทก 

ข การใชหลักพรหมวิหาร 4 
ของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 89-98 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

3 นางสาวปุชรัศม์ิ งาม
นอก 

ข การบริหารสถานศึกษา
ดวยภาวะผูนำในศตวรรษ
ที่ 21 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 233-249 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

4 นางสาวชนารดา ดวง
อินทร 

ข การสงเสริมคุณธรรมดาน
การประหยัดของทั้งเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 
โรงเรียนิณพลราษฎร (ตั้ง
ตรงจิตร 12) 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 
หนาที่ 78-88 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

5 นางสาววนาลี ผิว
ออนดี 

ข ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอ
กระบวนการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีสุวิช สังกัด
ศึกษาธิการ จังหวัดชลบุรี 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 364-376 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย-ผลงาน
วิชาการ 

แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ
(ว/ด/ป) 

คา
น้ำหนัก 

6 นายกัมปนาท กุจะ
พันธ 

ข ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตการ
บริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล ตำบลโนนปอ
แดง อำเภอผาขาว 
จังหวัดเลย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 21-35 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

7 นางสุพรรณี ดิคชอน-
สมิธ 

ก การศึกษาปญหาการ
ดำเนินตามระบบประกัน
คุณภาพพของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3  

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 487-499 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

8 นางสาวจารุวรรณ นิ
ระมิตร 

ข ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การบริหารงามโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองวังสะ
พุง อำเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐดิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 45-55 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

9 นายทรงกลด ผล
ประดิษฐ 

ข การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตพื้นทิอำเภอน้ำหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐดิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 112-125 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

10 นายปราโมทย ป
นสะมะ 

ข แรงจูงใจที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท ระบบ
การศึกษาออนไลน 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐดิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 201-211 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

11 นางสาวรีฟดา ป
นสะมะ 

ข ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอระดับปริญญาตรี 
ระบบโควตาพิเศษภาคใต
ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ปการศึกษา 2561 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐดิจไทยดวย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน หนาที่ 354-363 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.20 

12 นายไพฑูรย สี
ลาพัฒน 

ข ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการ
บริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองแจระแม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 

6-7 มิ.ย. 
63 

0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย-ผลงาน
วิชาการ 

แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ
(ว/ด/ป) 

คา
น้ำหนัก 

อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน หนาที่ 
294-304 

13 นายภัทรพงษ เส
ตะกัณณะ 

ข ความคิดเห็นของครูตอ
การบริหารวิชาการ
โรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองกระทุมแบน อำเภอ
กระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน หนาที่ 
305-315 

6-7 มิ.ย. 
63 

0.20 

14 นางลัดดาวัลย แสง
สงา 

ข ประสิทธิภาพในการ
บริหารทีมงานของ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัด
สุพรรณบุร ี

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน หนาที ่
327-338 

6-7 มิ.ย. 
63 

0.20 

15 นางสาวอารีรตัน เอ้ือ
โภไคย 

ข การศึกษาคุณลักษณะ
ดานคุณธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาส
เครือขายกัลยาณิวัฒนา 
อำเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน หนาที่ 
389-397 

6-7 มิ.ย. 
63 

0.20 

16 นางสาวอุษณีย ทา
ทอง 

ข การศึกษาคุณลักษณะ
ดานคุณธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาส
เครือขายกัลยาณิวัฒนา 
อำเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 16 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสู
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน หนาที่ 
398-410 

6-7 มิ.ย. 
63 

0.20 

17 นางสาวมินตรา มีเฟย ข การบริหารจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เอกสารรวมบทความวิชาการ 
หนา 252-256 กาญจนบุรี:
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

7-8 ธ.ค. 
62 

0.10 

18 นางสาวปุชรัศม์ิ งาม
นอก 

ข การบริหารสถานศึกษา
ดวยภาวะผูนำในศตวรรษ
ที่ 21 

เอกสารรวมบทความวิชาการ 
หนา 199-206 กาญจนบุรี:
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

7-8 ธ.ค. 
62 

0.10 

19 นางสาวชนารดา ดวง
อินทร 

ข ทฤษฎีคุณธรรม เอกสารรวมบทความวิชาการ 
หนา 69-80 กาญจนบุรี:
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.10 

20 นางสาววนาลี ผิว
ออนดี 

ข การบริหารงานคุณภาพใน
องคการ 

เอกสารรวมบทความวิชาการ 
หนา 298-307 กาญจนบุรี:
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.10 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย-ผลงาน
วิชาการ 

แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ
(ว/ด/ป) 

คา
น้ำหนัก 

21 นายกัมปนาท กุจะ
พันธ 

ข ความพึงพอใจกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

เอกสารรวมบทความวิชาการ 
หนา 17-27กาญจนบุรี:
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

7-8 ธ.ค. 
62 

0.10 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย 
2561 2562 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 
3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรบันิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงานและสภาพความพรอมของ

อาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 
4.18 4.25 

3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอนและ
สอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่
กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ คุณสมบัตเิฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.19 4.30 

3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิตและเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผยและเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

4.21 4.25 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มี
ความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.11 4.20 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรทั่วไป มีความเขมงวดเพื่อใหได
นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตรา สวนนิสิตที่รับเขาตอผูสมัคร) 

4.26 4.29 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติของ
การรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา ตางประเทศและคุณสมบัติ
พื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.16 4.24 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.26 

 
3.1.2ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับและมีการรับเขาศึกษาแบบมี
เง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ 
เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

4.34 4.40 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมใหความรูกอนเขา
ศึกษา 

4.23 4.30 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
หนวยงานตางๆ ไดอยางชัดเจนมี 

4.41 4.43 

3.1.2.4 การเสนอแนะและใหคำแนะนำเก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสราง
รายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.22 4.26 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิตและใหคำปรึกษาช้ีแนะในเรื่องตางๆ ในการเรียน 4.23 4.35 
3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ไดอยางเหมาะสม 4.18 4.32 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.34 
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3.1 IQA 3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา  
ปการศึกษา 2562 ดานการรับนิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2561 2562 

3.1.1 การรับนิสิต 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 4.19 4.26 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 4.27 4.34 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.1 4.23 4.30 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ย 4.30 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติ
และศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือ
ประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิตมีเวลาเรียน
เพียงพอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องนิสิตที่รับเขาเรียนใน
หลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันตนทั้ง
ความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและ
จิต มเีวลาเรียนเพียงพอและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติ
และศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือ
ประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิตมีเวลาเรียน
เพียงพอหรือจัดกลุม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ วางแผนคัดกรองเพื่อจัดกลุม 
2. ศึกษาปญหารวมกันและทำกิจกรรมเตรียมความพรอม 
3. ผลที่ไดทำการคัดกรองนิสิต นำเสนอปญหาและแนวทางปฏิบัติ 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็น นิสิตที่รับเขาเรียนใน

หลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันตนทั้ง
ความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและ
จิต มเีวลาเรียนเพียงพอหรือจัดกลุม โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. ปฐมนิเทศใหรูจักเพื่อนและอาจารยผูสอน นำเสนอตอคณะกรรมการหลักสูตรฯ ในที่ประชุม รายงานการ
ประชุมรายการของปญหา 

2. แนะนำวิธีการเรียนการสอน  
3. จัดนิสิตพบอาจารยผูสอน ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ 
ทั้งน้ี หลักสูตรฯ สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็น ความ

คิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต/ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาไดดีข้ึนในปตอไป 
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ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
3.2 IQA 3.2  ผลการประเมนิความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธ ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

คาเฉล่ีย 
2558 2559 2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโท (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล การใหคำปรึกษาและแนะแนวแก
นิสิตปริญญาโท) 

1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและสารนิพนธ 

4.78 4.78 4.80 4.40 4.80 

1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธมีความรู 
ความสามารถในการแนะนำการทำวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

4.65 4.70 4.70 4.40 4.72 

1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธมีเวลาในการให
คำปรึกษาที่เพียงพอ 

4.70 4.75 4.75 4.29 4.80 

1.4 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธใหความสนใจ 
ตดิตามผลการทำวิทยานิพนธและสารนิพนธของนิสิตอยาง
สม่ำเสมอ 

4.75 4.85 4.85 4.34 4.86 

1.5 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธใหความ
ชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหา
ตางๆ 

4.81 4.87 4.85 4.19 4.86 

รวมผลการประเมิน 4.74 4.79 4.79 4.32 4.81 

 
3.2.1 IQA 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแก
นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยที ่ปรึกษาทางวิชาการแกนิส ิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย 
2561 2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธบัณฑิตศึกษา 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
สารนิพนธ บัณฑิตศึกษา) 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิสิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.14 4.26 

3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.24 4.32 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของ

นิสิต 
4.15 4.25 

3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.23 4.33 

3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.22 4.42 

3.2.6 การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเส่ียงที่จะออก
กลางคันหรอืสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.06 4.20 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย 
2561 2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธบัณฑิตศึกษา 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
สารนิพนธ บัณฑิตศึกษา) 

3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.61 4.65 

3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การ
ทำวิทยานิพนธที่เพียงพอหรือโครงการวิจัยหรือรายงานอ่ืนๆ 

4.45 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.39 

 
3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 
2562  
ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (IQA 3.2 
ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอและครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

4.10 4.21 

3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความตองการของนิสิต 

4.19 4.22 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.37 4.46 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับความ

เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
4.41 4.45 

3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.34 4.36 

3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.29 4.36 

3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.22 4.26 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการ

พัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  
4.31 4.35 

3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.22 4.24 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.32 
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3.2 IQA 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญา
โทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 
2562 ศษ.ม การศึกษา (ทางไกล) 
ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสติและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน ผลการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตศึกษา) 4.26 4.39 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 4.27 4.32 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.27 4.36 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนิสิตและ
อาจารยที่ปรึกษา และการกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การ
ทำวิทยานิพนธที่เพียงพอหรือโครงการวิจัยหรือรายงานอื่นๆ คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดใน
เรื่อง การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสำเร็จ
การศึกษาชา ฯลฯ) คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องการจัดกิจกรรมนิสติตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่งึ
ประสงคของหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่
เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอและครอบคลุมทกุประเภทกิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คะแนน  

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดการความเสี่ยงดาน
นิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) และนำผลการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอและ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ทบทวนปญหาของการใหคำปรึกษา 
3. รวมกันพิจารณารูปแบบและข้ันตอน 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาและการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็น ระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการแกนิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานที่เปน
รูปธรรมดังน้ี 

1. ศึกษารายงานการประชุม 
2. รวบรวมปญหาของระบบการใหคำปรึกษาจากที่นิสิตรอง 
3. จัดทำรูปแบบข้ันตอนของการใหคำปรึกษาอยางเปนระบบ 
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ตัวบงช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 371 256 96 64 17 20 
2558  472 376 102 35 32 
2559   64 59 24 34 
2560    18 18 12 
2561     15 15 
2562      14 
รวม 371 728 536 243 109 127 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จำนวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จำนวนนิสิตสิ้นสุดป

การศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จำนวนท่ี
หายไป 

2557 371 20 6.01 38 
2558 472 32 7.29 33 
2559 64 34 50.00 2 
2560 18 12 55.56 2 
2561 15 15 100.00 0 
2562 14 14 100.00 0 
รวม 954 127 5.45 75 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 ศษ.ม (ทางไกล) การบริหาร
การศึกษา 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินป

การศึกษา 
คาเฉลีย่ 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอ
รองเรียน) 

2560 2561 2562 

1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.65 4.67 4.72 
1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.30 4.55 4.64 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.55 4.65 4.70 
1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.20 4.34 4.42 
1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.23 4.40 4.55 
1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.50 4.57 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.53 4.61 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจตอขอรองเรียนของนิสติ ซึ่งไดคะแนนความพึง

พอใจเทากับ 4.61 อยูในระดับดีมาก หลักสูตรมีการรายงานผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตในประเด็นอัตราการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษาและขอรองเรียนของนิสิตครบถวนและไดนำเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
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นำเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ทำใหมีคะแนนความพึงพอใจในดานการจัดการขอรองเรียนดังน้ี 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง กระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง
กระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังน้ี 1) สนับสนุนใหนิสิตใชกระบวนการวิจัยเพื่อการคนหาองคความรูและนวัตกรรมใหม 2) สงเสริมให
นิสิตแสดงความสามารถในการสื่อสารและนวัตกรรมใหม 3) สงเสริมใหนิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตในประเด็นกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 1) พัฒนาจากกระบวนการประเมินผลการจัดการขอ
รองเรียน 2) ปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการขอรองเรียน และ 3) พัฒนากระบวนการรองเรียนหลายๆ 
ชองทาง 
 
3.3 (IQA 3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึง
พอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต ศษ.ม การบริหารการศึกษา (ทางไกล) ปการศึกษา 2562 

ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 
รายการประเมิน ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

2561 2562 

3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.48 4.56 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.47 4.50 
3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.56 4.62 
3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ

วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
4.44 4.46 

3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.68 4.74 
3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.27 4.40 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.10 4.52 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.38 4.44 
3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.44 4.48 
3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.68 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.45 4.54 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง
คาเฉลี่ยเทากับ 4.74 คะแนนและมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียนคาเฉลี่ย
เทากับ4.40 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความ
กระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ความกระตือรือรนในการ
จัดการขอรองเรียนและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ  
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2. รวมเสนอปญหา 
3. แนวทางแกปญหา 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนิสิตในประเด็น ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. รายงานการประชุม 
2. ขอปญหาอุปสรรคตางๆ 
3. แนวปฏิบัติ 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
4.1.1(1)ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย ปการศึกษา 2562 
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 
ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำ
หลักสูตรระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

2561 2562 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.45 4.52 
4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.42 4.56 
4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน

หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.41 4.65 

4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณใน
จำนวนทีไ่มต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.68 4.72 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.61 

 
4.1.2( IQA 4.1) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย ปการศึกษา 2562 ศษ.ม การบริหารการศึกษา (ทางไกล) 
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

2561 2562 

4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.56 4.59 

4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหาร
อาจารยประจำหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ) 

4.41 4.45 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพให
คงอยูกับสถาบัน ลดอัตราการลาออกหรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบดวย แผน
อัตรากำลัง แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.25 4.30 

4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด 
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปน
ระบบ 

4.06 4.14 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยูและมีแผนบริหาร ความเสี่ยง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.43 4.46 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

2561 2562 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.35 4.38 
4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและประสบการณ 4.49 4.55 
4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.26 4.44 
4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 4.23 4.33 
4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.43 4.45 
4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.63 4.68 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.43 

 
4.1.3(IQA 4.1)ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย ปการศึกษา 2562 ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

2561 2562 

4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย าง
ตอเน่ือง 

4.66 4.72 

4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.32 4.36 

4.1.3.3 การควบคมุ กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.61 4.67 

4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทัง้ในและระหวางหลักสูตร 4.50 4.56 
4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.60 4.64 
4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารยและนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน

การสอนของอาจารย 
4.50 4.56 

4.1.3.7 อาจารยอาวุโสหรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.29 4.34 

4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.38 4.48 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.54 
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4.1 (IQA 4.1)ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ป
การศึกษา 2562 ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

2561 2562 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

4.49 4.61 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.37 4.43 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.49  4.54 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.45 4.53 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรฯ ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 
4.43 คะแนน หลักส ูตรฯ ไดนำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยในหลักสูตรฯ ที ่ไดมาประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยมีการปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องของระบบการบริหารอาจารยใน
หลักสูตรฯ และนำผลการประเมินความพึงพอใจที่ไดน้ันมาใชในการปรับปรุงเรื่องของระบบการบริหารอาจารยใน
หลักสูตร โดยมีข้ันตอนและวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ระเบียบวาระ
ที่ 1 ขอ 1.2 หลักสูตรมีขั้นตอนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

2. วิเคราะหระบบการบรหิารอาจารย 
3. วางระบบบริหาร 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรดาน

ระบบการบริหารอาจารยและดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็น กระบวนการรับและแตงต้ัง
อาจารย โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ระเบียบวาระที่ 1 ขอ 1.2 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ดาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย 

2. รายการปญหาในการบริหาร 
3. แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย 
1. จัดสรรงบในการพัฒนาอาจารยใหมีตำแหนงทางวิชาการ ผลงานวิชาการของอาจารยสามารถกำหนดขอ

ตำแหนงทางวิชาการ 
2. หลักสูตรฯ มีการสงเสรมิแนะนำกระบวนการพัฒนา โดยพัฒนาองคกรใหเปนที่ยอมรับของสถาบัน

ภายนอก 
3. ทบทวนการบรหิารกำลังคนใหบุคลากรอยูอยางมั่นคงและการนำผลงานวิชาการสูชุมชน 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 8) (2562) 
1 รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท 1 รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท 
2 ผศ.ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน 2 ผศ.ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน 
3 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 3 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4 ผศ.ดร.กฤษฏ์ิ กิตติฐานัส 4 ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ 
5 ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 5 ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 
6 ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 6 ผศ.ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ 
7 ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 7 ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
8 ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ 8 ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 
9 ผศ.ดร.นิษฐวดี จริโรจนจภิญโญ 9 ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน 
10 ดร.กฤษณะ บุหลัน   

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร (4.3.2) 

รายการประเมิน ผลการประเมินป
การศึกษา 
คาเฉล่ีย 

ดานการบริหารหลักสูตร (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) 2560 2561 2562 
1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนาและสงเสริมใหนิสิตมีความพรอมและ

สำเร็จการศึกษา 
4.33 4.28 4.39 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.22 4.10 4.42 
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตร 

บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.33 4.15 4.45 

1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.22 4.40 4.30 
1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและสามารถตอยอด

ความรูอยางมีระบบ 
4.22 4.23 4.42 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.22 4.23 4.35 
1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.33 4.14 4.36 
1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงาน

ของหลักสูตร 
4.11 4.33 4.40 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารยและนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

4.33 4.28 4.34 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.44 4.50 4.58 
1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.33 4.20 4.35 
1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการอยู

รวมกัน 
4.22 4.20 4.34 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.33 4.18 4.38 
1.14  กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.44 4.33 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.29 4.25 4.39 
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IQA 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
ความพึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562 ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย (4.3) 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

2561 2562 

4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.69 4.75 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.25 4.39 
4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.35 4.44 
4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของหลักสูตร 
4.69 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.50 4.61 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบรหิารหลกัสตูรและกระบวนการการคงอยูของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 คะแนน และมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่อง จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 
คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรบัปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ความทันสมัยของรายวิชา
และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่อง อาจารยประจำหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ 
อยางเหมาะสมโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื ่อสงเสริมศักยภาพของอาจารย ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร ครั้งที่ 5/2562 ระเบียบวาระที่ 1 

2. อภิปรายปญหาและมีการกำหนดภาระงานตามความรูความชำนาญ 
3. เสนอแนวทางหรือแกไขและสงเสริมใหขวัญและสรางกำลังใจใหกับอาจารยในหลักสูตรฯ 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรฯ และดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็น ความทันสมัยของ

รายวิชา โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ครั้งที่ 5/2562 ระเบียบวาระที่ 1 
2. แนวทางและประเด็นขอปญหาอาจารยประจำหลกัสูตรฯ ผานคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน 
3. แนวทางในการที่ตองปฏิบัติของหลักสูตรฯ ทำใหอาจารยประจำหลักสูตรฯ มีความสามัคคีกัน 
4. บุคลากรใหความรวมมือใหการปฎิบัติงาน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
5.1 (IQA 5.1) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ปการศึกษา 2562 
ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร) 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

2561 2562 

5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู 
ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.42 4.50 

5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมให
นิสิตไดเรียน 

4.59 4.62 

5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.40 4.52 

5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิตและมีเน้ือหาที่ครอบคลุม
กวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง 
สัมพันธกันระหวางวิชาและมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.64 4.66 

5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสม
กับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.54 4.58 

5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.46 4.54 
5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.37 4.54 
5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.62 4.67 
5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดใน

หลักสูตร 
4.54 4.60 

5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัยและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.61 4.67 
5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ

การศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.58 4.65 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน 4.38 4.52 
5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองควม

ตองการของสังคม 
4.51 4.60 

5.1.14 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตรและสอดคลอง
กับระดับของหลักสูตร 

4.43 4.45 

5.1.15 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซ้ึงและใหองคความรูใหมมากกวา
ระดับปริญญาโท 

4.58 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.58 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลกัสูตรฯ และการ
ปรับปรงุหลักสูตรฯ ใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.58 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยทีเ่หมาะสมกบัปรัชญา วิสัยทัศนของหลกัสูตรและ
สอดคลองกบัระดับของหลักสูตรคาเฉลี่ยเทากบั 4.45 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมนิที่ไดมาปรบัปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่ง ผลลัพธการเรียนรูของผูเรยีน
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื ่อง หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที ่เหมาะสมกับปรัชญา 
วิสัยทัศนของหลักสูตรและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
2. รวบรวมปญหาการเรียนการสอน 
3. ไดแนวทางการดำเนินการ 
4. เปดรายวิชาในหลักสูตรฯ ใหเหมาะสม 
5. เสนอหัวขอในการทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธใหมคีวามทันสมัยและสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรฯ 
6. จัดการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาในทุกรายวิชาในหลักสูตรฯ 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็น เนื้อหาของรายวิชา หัวขอวิทยานิพนธ/

สารนิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตรฯ และสอดคลองกบัระดับของหลกัสูตรฯ 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. การประชุมคณะกรรมการในหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 04 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
2. รวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาการเรียนการสอนในประเด็นดังกลาว 
3. มีการปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวของใหตรงกับประเด็นปญหาที่พบ 
4. ผูทรงคุณวุฒิรวมในการวิพากษหลักสูตรฯ 
5. เชิญผูเช่ียวชาญในการประเมินหลักสูตร 

        6. พัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรฯ ใหมีความเจริญกาวหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                    ปการศึกษา 2562 35 

 

ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
5.2.1 (IQA 5.2.1) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ปการศึกษา 2562  ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

2561 2562 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ฯลฯ)  คาเฉล่ีย 

5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 
(คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.41 4.54 

5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาส
ไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร 
นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.61 4.70 

5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยใน
ดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.46 4.55 

5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุก
รายวิชาแจกนิสิตและมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.45 4.52 

5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบันหรือระบบปกต/ิระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทา
เทียมกัน 

4.31 4.34 

5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำและการ
ปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.40 4.54 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
5.2.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลา

ในการใหคำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 
4.66 4.69 

5.2.8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการ
ทำวิทยานิพนธของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

4.60 4.76 

5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ 4.64 4.72 
5.2.10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษที่มาทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยาง

ตอเน่ือง 
4.48 4.56 

รวมผลการประเมิน 4.50 4.60 

 
5.2.2 (IQA 5)ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ป
การศึกษา 2562  
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ฯลฯ) 

 
คาเฉล่ี

ย 
5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดยีวกัน 4.69 4.76 
5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.52 4.56 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
4.59 4.65 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                    ปการศึกษา 2562 36 

 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ฯลฯ) 

 
คาเฉล่ี

ย 
5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอนเขา

โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
4.46 4.56 

5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.69 4.70 

5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.42 4.56 

5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

4.48 4.66 

5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน 4.31 4.44 
5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.62 4.68 
5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
4.42 4.56 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารยและนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

4.56 4.68 

5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

4.37 4.52 

5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.58 4.60 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

5.2.14 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่
เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

4.42 4.46 

5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผูสอนที่เอ้ือประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความสำคัญกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคำปรึกษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย 

4.49 4.56 

5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนิสิต เพื่อใหนิสิต
สำเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.55 4.75 

5.2.17 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 4.65 4.74 
5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้ง

ตอภาคการศึกษา 
4.45 4.55 

5.2.19 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 4.35 4.68 
5.2.20 มีการใหความรูและระดับช้ันความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
4.37 4.54 

5.2.21 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารที่ไมมี
คุณภาพ 

4.19 4.25 

5.2.22 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทำขอเสนอโครงการที่มีโอกาส
ไดรับทุนสนับสนุน 

4.56 4.65 

5.2.23 การสรางเครือขายระหวางสถาบนัภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ที่มาชวย
สอนหรือใหประสบการณแกนิสิตและการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.20 4.32 

รวมผลการประเมิน 4.48 4.58 
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5.2-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 

รายดาน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

2561 2562 
(IQA 5.2 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.50 4.60 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.50 4.58 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.50 4.59 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน คาเฉลี่ยเทากับ 
4.58 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง กระบวนการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2562 
2. กำหนดการจัดการเรียนการสอน 
3. รวบรวมปญหาการเรียนการสอน 
4. รวมกันไดแนวทางการดำเนินการ 
5. มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู 
6. มีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารยและการประชุมทางวิชาการ 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็น กระบวนการ

เรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 04 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
2. รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรฯ กำหนดอาจารยผูสอนใหตรงกับความสามารถและความถนัดในแตละ

ดานใหสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชาในหลักสูตรฯ 
3. ปญหาการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 
4. เชิญอาจารยมีความถนัดเฉพาะทางการบรหิารการศึกษามาใหความรู 
5. เชิญวิทยากรมาใหความรู 
6. รายวิชาในหลักสูตรฯ ที่ปรับปรงุใหมีความสอดคลอง 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ปการศึกษา 2562  ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 5.3 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

2561 2562 

5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.37 4.39 
5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 
ฯลฯ) 

4.48 4.54 

5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 
เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.52 4.62 

5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 4.30 4.44 
5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการ
วิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลก
แหงการทำงาน) 

4.35 4.38 

5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.30 4.36 
5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่
เกณฑที่นิสิตมีสวนรวมหรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรด
ชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.51 4.60 

5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.20 4.45 
5.3.9 การประเมินการจัดการเรยีนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ .
7 

4.46 4.56 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
8.1.10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน 
ชัดเจน 

4.30 4.66 

8.1.11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ สาร
นิพนธได 

4.18 4.55 

8.1.12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบ
การวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.44 4.54 

รวมผลการประเมิน 4.36 4.51 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การควบคุมการ
ประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในการควบคุมการประเมินผลการ
เรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 04 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรฯ ทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาปรับปรงุหลักสูตรฯ 
3. จัดเวทีวิพากษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาปญหารวมกันของการประเมิน 
4. แนวทางปฏิบัติ กำหนด IQA ของผูเรียนใหตรงกับ มคอ.2 
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ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการประเมินผูเรียนในประเด็น คุณภาพของวิทยานิพนธ/สารนิพนธ โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. จากรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 04 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
2. มติที่ประชุม มีการปรับปรุงใหครบมาตรฐาน IQA 5 ดาน 
3. ปรบัปรุง Curriculum Mapping ใหตรงกับรายวิชา 
4. การใหคำปรึกษาของอาจารยและขอเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

5. มคอ. 3 เขียนวิธีการสอนในการประเมินผลใหมีความชัดเจน 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เปน/ไมเปนไปตามเกณฑ 

1)อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1.การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรฯ จัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตรฯ 

2.หลักสูตรฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (จำนวน 6 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการ
ประชุมจำนวน 6 ครั้ง 
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม (5.4.1) 

รายชื่ออาจารยประจำ

หลักสูตร(5.4.2) 
คร้ังที่/วันที่ประชุม จำนวนผูเขารวมประชุม รอยละ 

1. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท 
2. ผศ.ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ ์
5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ 
6. ผศ.ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ 

7. ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
8. ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 
9. ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน 

1 19/07/62 9 คน 100 
2 02/11/62 9 คน 100 
3 11/01/63 9 คน 100 
4 02/04/63 9 คน 100 
5 04/06/63 9 คน 100 
6. 10/07/63 9 คน 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพ่ือการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงชี้ขอ 1.1, 1.2 และ 1.3 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน 
 หลักสูตรใหม            
 หลักสูตรปรับปรุง 

-เปดสอนคร้ังแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ. 2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทรินอนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 

2/2559 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม ป พ.ศ.2559 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 11 วิชา มีรายละเอียดดังนี ้
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 11 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 

2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ...-....วิชา 

ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงชี้ขอ 3.1  

 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5-6 จำนวน 11 วิชา มีรายละเอียดดังนี ้

1. หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนเอง 11 วิชา 
2. หลักสูตรฯ ไมไดจัดการเรียนการสอนเองแบงเปน 

2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ...-....วิชา   

สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
เอกสารหลักฐาน 
5.4-1 แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันปและหลักฐาน มคอ. 5 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เปน/ไมเปนไปตามเกณฑ 

5.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการพิจารณา มคอ. 5 คร้ังที่ 5 เมื่อวันที ่04 เดือนมิถุนายน พ.ศ.

2563 
5.4-3 มคอ. 2 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

หลักสูตรฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรฯ ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ป
การศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) (กรณีมาประสงคขอ
เทียบมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพคุรุสภา) มีการจัดทำ มคอ. 7 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมขีอมูลเพ่ือการ
นำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2563 ตอไป 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

1. หลักสูตรฯไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ. 2 โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 3 
วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน 3 วิชา คิดเปนรอยละ 27.77 (อยางนอยรอย
ละ 25) 

2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 
5.4.6) 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน 
รายวิชาที่มีการปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ. 7 ในปการศึกษา 
2562 

2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ. 3-4 และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ. 5 
และ มคอ. 6 

 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษา

ทางไกล) ไมมีการรับอาจารยใหม ซึ่งถามีตองดำเนินการตามเกณฑของทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำ
แผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหมในหลักสูตรฯ กรณีที่มี
อาจารยใหมตองไดเขารับการปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนา
อาจารยใหม โดยทางหลักสูตรฯ ไดมีการจัดใหมีอาจารยพี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมี
การติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำท่ีไดรับการพัฒนา9 คน 
2. มีขอมูลรายชื่ออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 
 

ที่ ช่ือ–นามสกุล ช่ือโครงการหรือหัวขอที่รับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/ป จัดโดย หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 1. รศ.ดร.ชุติมา มสุิกา
นนท 
2. ผศ.ดร.ปนณิชา อุต
มะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันตชยั พูลสวัสด์ิ 
5. ผศ.ดร.จินดา ศรี
ญาณลกัษณ 

การประชุมวิชาการและการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังท่ี 16 ณ อาคารทันตแพทย
ศาสตร  

6-7 มิ.ย. 63 มหาวิทยา
ลัย 

เวสเทิรน 

นำความรูท่ีไดรับไป
พัฒนาตนเองและ
สามารถนำความรูไป
ประยุกตกับวิชา ท่ี
เกี่ยวของกับ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
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6. ผศ.ดร.นิษฐวดี จิร
โรจนภิญโญ 
7. ผศ.ดร.สมเกียรติ 
บุญรอด 
8. ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิ
สิงห 
9. ผศ.ดร.กฤษณะ 
บุหลัน 
 

2 1. รศ.ดร.ชุติมา มสุิกา
นนท 
2. ผศ.ดร.ปนณิชา อุต
มะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันตชยั พูลสวัสด์ิ 
5. ผศ.ดร.จินดา ศรี
ญาณลกัษณ 
6. ผศ.ดร.นิษฐวดี จิร
โรจนภิญโญ 
7. ผศ.ดร.สมเกียรติ 
บุญรอด 
8. ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิ
สิงห 
9. ผศ.ดร.กฤษณะ 
บุหลัน 
 

นำเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 
15 เร่ือง บูรณาการงานวิจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม 

7-8 ธ.ค. 62 มหาวิทยา
ลัย 

เวสเทิรน 

นำความรูท่ีไดรับไป
พัฒนาตนเองและ
สามารถนำความรูไป
ประยุกตกับวิชา ท่ี
เกี่ยวของกับ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

3 1. รศ.ดร.ชุติมา มสุิกา
นนท 
2. ผศ.ดร.ปนณิชา อุต
มะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันตชยั พูลสวัสด์ิ 
5. ผศ.ดร.จินดา ศรี
ญาณลกัษณ 
6. ผศ.ดร.นิษฐวดี จิร
โรจนภิญโญ 
7. ผศ.ดร.สมเกียรติ 
บุญรอด 
8. ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิ
สิงห 
9. ผศ.ดร.กฤษณะ 
บุหลัน 
 

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
คณะทันตแพทยศาสตร 

ธ.ค. 62 มหาวิทยา
ลัย 

เวสเทิรน 

ทำใหเขาใจกระบวนการ
ทำงานของบุคคล
สนับสนุนรวมไปถึงการ
ทำงานรวมกนักับอาจารย
ทานอื่น เพ่ือใหนำไป
พัฒนาขีดความสามารถ
และสามารถเขาใจไดถึง
จุดท่ีตัวเองตองพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการสอน 

4 1. รศ.ดร.ชุติมา มสุิกา
นนท 

The 3rd Internationnal 
Symposium on Economic 
and Business Management 
(ISEBM 2020) p.24 

17-18 
January 
2020 

 นำความรูท่ีไดรับไป
พัฒนาตนเองและ
สามารถนำความรูไป
ประยุกตกับวิชา ท่ี
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เกี่ยวของกับ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

5 1. รศ.ดร.ชุติมา มสุิกา
นนท 
2. ผศ.ดร.ปนณิชา อุต
มะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันตชยั พูลสวัสด์ิ 
5. ผศ.ดร.จินดา ศรี
ญาณลกัษณ 
6. ผศ.ดร.นิษฐวดี จิร
โรจนภิญโญ 
7. ผศ.ดร.สมเกียรติ 
บุญรอด 
8. ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิ
สิงห 
9. ผศ.ดร.กฤษณะ 
บุหลัน 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย 

ธ.ค. 62 บัณฑิต
วิทยาลัย 

1.การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 

6 1. รศ.ดร.ชุติมา มสุิกา
นนท 
2. ผศ.ดร.ปนณิชา อุต
มะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันตชยั พูลสวัสด์ิ 
5. ผศ.ดร.จินดา ศรี
ญาณลกัษณ 
6. ผศ.ดร.นิษฐวดี จิร
โรจนภิญโญ 
7. ผศ.ดร.สมเกียรติ 
บุญรอด 
8. ผศ.ดร.จิราภรณ สุภิ
สิงห 
9. ผศ.ดร.กฤษณะ 
บุหลัน 

1.โครงการอบรมกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดศึกษา :การจัดการเรียน
การสอนท่ีมุงเนนมาตรฐาน
ผลลัพธมาตรฐานผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

 สำนัก
วิชาการ 

นำไปใชในการสอนแต
ละรายวิชา 

สรุปผล จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 9 
คน 

จำนวนอาจารยประจำ 
รวม 9 คน 
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10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(มีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตรฯ ) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 2 
คน คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 

2. มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3. มีการประเมินผลและติดตามผล 
ที่ ช่ือ นามสกุล ช่ือโครงการหรือหัวขอที่รับการ

พัฒนา 
วัน/

เดือน/ป 
จัดโดย หัวขอที่นำไปใชใน

ปฏิบัติงาน 
1 1.นางสาว สุจินทรัตน 

อมรรัตนากูล 
2.นางสาวกนกนวล กลุ
เถ่ือน 

โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ธ.ค.62 บัณฑิต
วิทยาลัย 

ทำใหบุคลกรสายสนับสนุนได
เขาใจกระบวนการทำงาน
ของตนเองและอาจารย รวม
ไปถึงการทำงานรวม เพ่ือให
นำไปพัฒนาขีดความสามารถ
และสามารถเขาใจไดถึงจุดท่ี
ตัวเองตองพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

2 1.นางสาวกนกนวล 
กุลเถ่ือน 

การประชุมวิชาการและการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังท่ี 16  
ณ อาคารทันตแพทยศาสตร  

6-7 มิ.ย. 
63 

มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน 

นำความรูท่ีไดรับไปพัฒนา
ตนเองและสามารถนำ
ความรูไปประยุกตกับวิชา 
ท่ีเกี่ยวของ 

3 1.นางสาวกนกนวล 
กุลเถ่ือน 

นำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังท่ี 15 เร่ือง บูรณาการ
งานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยดวยนวัตกรรม 

7-8 ธ.ค. 
62 

มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน 

นำความรูท่ีไดรับไปพัฒนา
ตนเองและสามารถนำ
ความรูไปประยุกตกับวิชา 
ท่ีเกี่ยวของ 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนา 2 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 2 

คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 16 คน มีผูตอบแบบประเมิน จำนวน 16 คน 

คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.75 เม่ือ
แยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ท่ี ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF ผลสำรวจ คาเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ ผลรวม

คะแนน 
จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 12 16 4.50 ดีมาก 
2 ดานความรู 13 16 4.88 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 13 16 4.88 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 13 16 4.88 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 16 4.88 ดีมาก 
6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 12 16 4.50 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 12.76 16 4.75 ดีมาก 
     
     
 
 
 
 
 

 

    

 

√ 
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12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งส้ินจำนวน 51 คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตรฯ มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวมเทากับ 4.80 
เมื่อแยกเปนรายดานไดดังนี ้
ลำดับท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี ผลรวมคา

คะแนน 
จำนวนคนที่

ตอบ 
คาเฉล่ีย 

1 

(1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 41 51 4.82 
(2)ดานความรู 42 51 4.94 
(3)ดานทักษะทางปญญา 38 51 4.47 
(4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 41 51 4.82 
(5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 51 4.82 

(6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามท่ีองคกรวิชาชีพกำหนด) 42 51 4.94 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 245 51 4.80 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 51 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 51 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 100 

 

 

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ มีจำนวน12 ตัวบงชี ้

จำนวนตัวบงชี้ที่ดำเนนิการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-12 
มีจำนวน 5 ตัวบงชี้  

(ตัวบงชีท้ี่ดำเนินการผาน 

1, 2, 3, 4, และ5) 
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-12 รอยละ 100 

จำนวนตัวบงชี้ทีไ่มประเมินในปนี ้ มีจำนวน12 ตัวบงชี ้

จำนวนตัวบงชี้ในปนีท้ี่ดำเนินการผาน 
มีการดำเนินการผาน
จำนวน 12 ตัวบงชี ้

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้ รอยละ100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
IQA 6.1ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน ผลการประเมินป
การศึกษา 
คาเฉล่ีย 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) 2560 2561 2562 
1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.43 4.09 4.45 
1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุด ตำรา/

หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 
4.45 4.15 4.48 

1.3 หอสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการและมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.49 3.98 4.52 

1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
อยูตลอดเวลา 

4.23 
4.10 

4.32 

1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.50 4.23 4.56 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.17 

4.49 
4.56 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

4.45 
4.48 

4.50 

1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟาและการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.14 4.30 4.32 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.27 4.35 4.36 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.49 4.08 4.54 

รวมผลการประเมิน 4.36 4.22 4.46 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ฯลฯ ป
การศึกษา 2562 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ฯลฯ) 

2561 2562 

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร
เพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.13 4.22 

6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.41 4.44 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 
4.48 4.56 

6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.54 4.58 
6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.42 4.45 
6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หอสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ

ทันสมัย 
4.48 4.56 

6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอและทันสมัย 4.30 4.34 
6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ

ทำงานรวมกัน 
4.68 4.69 

6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.49 4.56 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
คาเฉล่ีย 

6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ฯลฯ) 

2561 2562 

6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

4.66 4.68 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เชน ฐานสืบคน
งานวิจัยระดับนานาชาติ เปนตน 

4.14 4.18 

6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพื่อทำวิจัย 4.37 4.42 
6.1.13 มีหองทำงานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 4.58 4.59 
6.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.39 4.48 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.48 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสดุในเรื่อง เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรยีนการสอน
มีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน และการบริการสัญญาณเชื ่อมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมี
ประสิทธิภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและ
อาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 คะแนน และมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่อง ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
สืบคนและการเรียนรู ตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับ
นานาชาติ เปนตน คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะ
แหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เชน 
ฐานสืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. นิสิตและอาจารยมีสวนรวมของการสนับสนุนการเรียนรู 
2. นำผลการประเมินมาประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพื่อเสนอการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3. รวบรวมปญหาจากผลการประเมิน 
4. ติดตามประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
5. หาแนวทางแกไขในประเด็นที่พบจากผลของการประเมิน 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็น ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตร
ปริญญาโท เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. ปรับปรงุ Web site ใหทันสมัย 
2. จัดซื้อ Hard Ware และ Soff Ware เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดหาหนังสือในการวิจัยและการคนควา 
4. มติที่ประชุม 
5. รายช่ือแหลงทรพัยากรที่ขาดแคลน/ไมสะดวก 
6. เอกสารของบประมาณของป 2562 เกี่ยวกบัการซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู 
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รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
- 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. ดร.ปนณิชา อุตตมะเวทิน 
2. รศ.ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ 
3. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ 
4. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
5. ผศ.ดร.เดน ชะเนติยัง 
6. ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ 
7. ดร.กฤษณะ บุหลัน 
8. รศ.ดร.อรรถนพ พงษวาท 

 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท 
2. ผศ.ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน 
3. ผศ.ดร.กฤษฏ์ิ กิตติฐานัส 
4. ผศ.ดร.เดน ชะเนติยัง 
5. ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ 
6. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ 
7. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ 
8. รผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
9. ดร.จิราภรณ สุภิสิงห 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท 
2. ผศ.ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ 
5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 
6. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด         
7. ผศ.ดร.จิราภรณ  สุภิสิงห 
8. ผศ. ดร.กฤษฏ์ิ กิตติฐานัส 
9. ผศ.ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ 
10. ผศ. ดร.กฤษณะ บุหลัน 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท 
2. ผศ.ดร.ปนณิชา อุตมะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันตชัย พูลสวัสด์ิ 
5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ 
6. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด         
7. ผศ.ดร.จิราภรณ  สุภิสิงห 
8. ผศ.ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ 
9. ผศ. ดร.กฤษณะ บุหลัน 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ปการศึกษา  
2561 

ปการศึกษา  
2562 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.49 4.51 4.45 4.67 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

2.50 0.60 1.37 2.89 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.46 2.56 2.91 3.78 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 3 4 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 4 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.34 3.33 3.33 3 
4. อาจารย 
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+2.50+5/3 

=4.17 
5+5+5/3=5 

5+5+5/3=
5 

5+5+5/3=5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

2.50 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 5 5 5 5 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 3 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.88 4.33 4 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน 
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 3 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.50 3.75 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00 4.00 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.63 3.55 3.60 3.89 

 


